
 

Undervisningssted: 
Selve undervisningen 
tilrettelægges i 
virksomhedens lokaler. 
 
It-undervisning: 
Basal It-undervisning kan 
indgå i FVU/OBU-
undervisningen (ca. 10 %) 
 
Målrettede kurser: 
Alle vores kurser 
skræddersyes og målrettes 
kursistens niveau og 
tilrettelægges efter deres 
aktuelle ønsker og behov.  
 
Adgangskrav: 
Der er ingen adgangskrav, 
alle er velkomne uanset 
sprogligt niveau. Vi har 
undervisning på alle 
niveauer fra begynder til 
avanceret. (For at kunne 
deltage i FVU/OBU-kurser 
må du ikke have en 
gymnasial uddannelse). 
 
SVU 
Der er evt. mulighed for 
lønrefusion. 
 
Mange års erfaring: 
Vi tilbyder mange 
forskellige kurser, og vi 
har mere end 22 års 
erfaring. Hør også gerne 
om andre virksomheders 
succes og erfaring med 
disse kursustyper. 
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Invitation!  
 
Vi vil gerne invitere dig og din virksomhed til et målrettet 
kursusprojekt hvor fx FVU/OBU-dansk og/eller FVU/OBU-
matematik sammen med fx et valgfrit fremmedsprog sætter 
overskrifterne for kursusprogrammet. 
 
 
Hvorfor dansk? 
Mange danskere har problemer med det danske sprog. I den travle hverdag som er 
præget af kommunikation via computere mv., er det en tvingende nødvendighed at 
der støttes op om det danske sprog uanset sprogligt niveau for at den enkelte 
medarbejder kan håndtere og bruge nutidens informationsstrøm optimalt. 
 
Sproglige niveauer 
FVU/OBU-dansk tilbydes på 4 niveauer og FVU/OBU-matematik tilbydes på 2 
niveauer.  
Engelsk tilbyder vi på 6 niveauer. 
 
Det økonomiske 
Som udgangspunkt er de medarbejdere der deltager, tilknyttet virksomheden og 
modtager løn herfra under kurset. Der er evt. mulighed for lønrefusion. 
 
Pris pr. kursist 
Alt efter kursustype og kursussammensætninger kan prisen pr. kursist sammen-
sættes helt efter eget ønske. FVU/OBU-kurser er gratis. 
 
Gennemførelsen af kursusprojektet 
Vi tilbyder at styre og gennemføre kursusprojektet fra start til slut (hør nærmere). 
 
Hvordan kommer du videre?  
Har du lyst til at høre mere om vores spændende kurser og de muligheder der er for 
dig, er fremgangsmåden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

1. Ring t i l  os på 9816 0499 (Erik Steen Christensen el.  Carsten 
Damsø) og aftal  et  uforbindende møde hos dig. Selve formødet 
hos dig (ca. ½-1 t ime) er uden omkostninger for dig.  
 
 

2. Vi vi l  ved mødet fortælle dig om de problemsti l l inger der 
er på mange arbejdspladser med hensyn t i l  det danske 
sprog, og du vi l  høre nærmere om de muligheder vi  kan 
t i lbyde dig.  
 

3. Du får et økonomisk rids på et kursusprojekt som 
er t i lpasset din virksomhed.  
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